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Jarní dialogy
Spolek ARBOR - hlavní pořadatel MHF Lípa Musica – se v letošním roce zapojuje do programu Česko-německé
kulturní jaro 2017 a v rámci této platformy připomínající 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997
představuje speciální projekt Jarní dialogy – mimořádný dubnový minifestival, který se uskuteční od 9. do 23. 4. 2017
v Děčíně, České Lípě a saském Großschönau. V programu se představí významní čeští a němečtí umělci v čele
s harfistkou Janou Bouškovou, violoncellistkou Tanjou Tetzlaff, houslistou Florianem Dondererem, Tiburtinou
ensemble, Capellou de la Torre či duem Kchun a mezikulturní dialog rozvinou v dialog odehrávající se přímo na
jevišti.
„Připravili jsme trojici velmi zajímavých a inspirativních projektů, které se uskuteční v Čechách i Sasku. Již v
samotném názvu prvního z trojice je sám pojem přátelství definován. Česká přední harfistka Jana Boušková si ke
svému koncertu přizvala své hudební přátele, renomované umělce a vznikl tak dialog instrumentální. Druhý dialog nás
zavede, do mateřského města Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, do České Lípy a nabídne vám
převážně dámský a vokálně- instrumentální dialog mezi českou Tiburtinou Ensemble a německou renesanční
dechovou Capellou de la Torre. Česko-německé Jarní dialogy budou zakončeny v Großschönau rozhovorem hudebnědramatickým spojeným s videoartem na motivy Danteho Božské komedie, zde se představí vokální duo Kchun za
doprovodu recitátora, faráře evangelicko-luteránského kostela ve Waltersdorfu Gerda Krumbiegela,“ představuje
projekt Martin Prokeš, předseda spolku ARBOR a ředitel MHF Lípa Musica.
Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v
Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve
spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Jarní dialogy se uskuteční za
podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Děčín.
Předprodej vstupenek na tuto akci bude zahájen 1. 3. 2017 a bude probíhat v pokladně MHF Lípa Musica v Žižkově
ulici 528/6 v České Lípě, na Zámku v Děčíně, v IC v Großschönau i on-line na www.lipamusica.cz. Připraveno je
zvýhodněné abonmá na všechny koncerty.

program
neděle 9. 4. 2017, 17.00 | Děčín – Zámek, Knihovní sál
Jana Boušková a přátelé
Jana Boušková – harfa, Jan Ostrý – flétna
Florian Donderer (Německo) – housle / viola
Tanja Tetzlaff (Německo) – violoncello
Dusík | Renié | Ravel | Schubert | Dvořák
neděle 16. 4. 2017, 17.00 | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Vidi speciosam
Tiburtina Ensemble, Barbora Kabátková – umělecká vedoucí
Capella de la Torre (Německo), Katarina Bäuml – umělecká vedoucí
Mše k Panně Marii kolem roku 1600

neděle 23. 4. 2017, 20.00 | Großschönau, Evangelicko–lutheránský kostel
Purgatio
KCHUN: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Gerd Krumbiegel (Německo) – recitace
Mgr. ak. mal. Atila Vörös, Rudolf Živec – videoart
Inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu i video artu
Detailní program je k dispozici zde: http://lipamusica.cz/cs/jarni-dialogy-lipy-musicy

vstupenky a doprava:
Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání za 250 Kč, za 600 Kč bude v prodeji abonmá na všechny tři
koncerty Jarních dialogů. Předprodej vstupenek a abonmá bude probíhat od 1. března 2017 ve festivalové kanceláři
MHF Lípa Musica (Žižkova 528/6, Česká Lípa), na www.lipamusica.cz a vybraných koncertních místech. Festivalová
kancelář je otevřena každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin.
Slevy: studenti a senioři nad 60 let: 15 %, děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %, členové Klubu přátel
festivalu: 5, 10, 15 % v závislosti na hodnotě karty, slevy nelze kombinovat s abonmá na všechny koncerty.
Na koncerty v Děčíně a Großschönau bude vypraven festivalový autobus.

Leták k projektu: http://lipamusica.cz/sites/default/files/dl_letak_jarni_dialogy2017_cz_nahled.pdf

FOTOGRAFIE vystupujících umělců si v tiskové kvalitě můžete stáhnout zde:
https://www.dropbox.com/sh/jm3wv5kt32e3yxt/AAAu5H3PT770S1v2uUHNOKh-a?dl=0

Kontakt pro další informace a novinářské vstupenky:
Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz | www.facebook.com/lipamusica

